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Wijkbericht

februari 2022

Verbouw obs De Klimroos gestart
Na de voorbereidende werkzaamheden in december is de aannemer vorige maand begonnen met de verbouw
van obs De Klimroos aan de Langerakbaan 231. De aannemer heeft de direct omwonenden hier via een brief
over geïnformeerd. Om er zeker van te zijn dat de hele buurt op de hoogte is, ontvangt u dit wijkbericht.
Tegen de tijd dat de verbouwing klaar is, nodigt obs
De Klimroos u graag uit voor een rondleiding door hun
nieuwe gebouw.
Het is de bedoeling om op het schoolplein van de
school veel groen te planten met ruimte voor de
natuur. Dit wordt ook wel een groen schoolplein
genoemd. Hier worden kinderen lekker uitgedaagd en
hoe minder tegels, hoe beter het water afgevoerd kan
worden.

Aannemer
Burgland Bouw voert in opdracht van het
schoolbestuur van obs De Klimroos deze verbouwing
uit. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt om de
overlast zoveel mogelijk te beperken.
Mocht u toch overlast ervaren neem dan contact op
met Rik Cornelisse van Burgland Bouw. Hij is
bereikbaar via 0488 – 41 72 40 of
info@burglandbouw.nl.
Werktijden: maandag t/m vrijdag van tussen 07.00 en
17.00 uur.
Planning
• Augustus 2022
•

2023

Verbouwing gereed en
school start in hun nieuwe
schoolgebouw
vergroenen van het plein

Eind 2022 is bekend of het geld dat hiervoor nodig is
beschikbaar is. Zodra dit bekend is wordt in 2023
gestart met het vergroenen van het schoolplein.
Meer informatie?
Heeft u vragen over de verbouwing? Neem dan
contact op met de school via directeur Joeri
Baartscheer, directie.klimroos@spoutrecht.nl
www.obsdeklimroos.com
Ga voor algemene informatie over dit project naar
www.utrecht.nl/deklimroos of scan onderstaande QR
code met de camera van uw telefoon of tablet.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of
via telefoonnummer 14 030 of leidscherijn@utrecht.nl.
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